How to Make Myanmar Blog
ျမန္မာဘေလာ႔ဂ္ တစ္ခု ျပဳလုပ္ပံု အဆင္႔ဆင္႔
ညီလင္းဆက္

သာမန္ ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း
အဆင္႔ (၁)
Create Google Account
ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သင္႔ထံတြင္ Google Account သို႔မဟုတ္ Gmail Account တစ္ခု ရွိရန္
လိုအပ္ပါသည္။ Google Account ကို ဒီေနရာမွာ ရယူႏိုင္သည္။
https://www.google.com/accounts/ManageAccount

အဆင္႔ (၂)
First Step to Blog
www.blogger.com ကိုသြားပါ။ သင္၏ Google Account ႏွင္႔ စကားဝွက္ကို ထည္႔သြင္းပါ။

အဆင္႔ (၃)
Name Your Blog
သင္၏ ဘေလာ႔ဂ္အတြက္ နာမည္ (Blog Title)၊ လိပ္စာ (Blog Address) စသည္တို႔ကို ထည္႔သြင္းပါ။ ဘေလာ႔ဂ္ နာမည္မွာ
ထိုဘေလာ႔ဂ္ကို

ကိုယ္စားျပဳေသာ

နာမည္ျဖစ္လွ်င္

ပိုေကာင္းပါသည္။

လိပ္စာကိုေတာ႔

အရွည္ႀကီး

ေပးမည္႔အစား

ခပ္တိုတိုေပးျခင္းက ပိုၿပီး အဆင္ေျပေစပါသည္။ (ထိုအရာမ်ားမွာ အခ်ိန္မေရြး ကိုယ္ႏွစ္သက္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို
ေနာက္ပိုင္း သက္ဆိုင္ရာ အခန္းတြင္ ရွင္းျပသြားပါမည္)
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သင္႔ဘေလာ႔ဂ္ လိပ္စာကို ေပးၿပီးပါက အဆိုပါ လိပ္စာမွာ အသံုးျပဳ၍ ရႏိုင္မရႏိုင္ကို အနီေရာင္ျဖင္႔ ျပထားေသာ Check
Availability

ဆိုသည္ကို

ႏွိပ္ၿပီး

စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္

အျပာကြင္းျပထားေသာ

ေနရာတြင္

အလိုအေလ်ာက္

ေပၚလာေသာ စာလံုးမ်ားကို မလြဲေအာင္ ျပန္ရိုက္ေပးရပါမည္။ အားလံုးၿပီးဆံုးလွ်င္ Continue ကိုႏွိပ္ရပါမည္။

အဆင္႔ (၄)
Choose Template

ထိုအဆင္႔တြင္ ကိုယ္႔ဘေလာ႔ဂ္၏ အသြင္အျပင္ ပံုသ႑ာန္ Template ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏွစ္သက္ေသာ
ေနာက္ခံအေရာင္၊

စာသား

အထားအသို

စသည္တို႔ႏွင္႔

ကိုက္ညီေသာ

Template

တစ္ခုကို

ေရြးခ်ယ္ၿပီး

အနီေရာင္

အဝိုင္းျပထားေသာ ေနရာတြင္ Mark လုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္ Continue ကိုႏွိပ္ပါ။ ထိုအခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
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ပံုတြင္ ေတြ႔ရသကဲ႔သို႔ သင္႔တြင္ ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု ဖန္တီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စာစတင္ ရိုက္သြင္းရန္အတြက္
ေအာက္ေျခမွ Start Posting ဆိုသည္ကို ႏွိပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဆင္႔ (၅)
အမွန္စစ္စစ္ အဆင္႔ေလးတြင္ ေယဘုယ် ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ Start
Posting ကိုႏွိပ္လိုက္ပါက ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာကို ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တဆက္တည္း ျမင္သာထင္ရွားေစရန္ ပထမဆံုး
စာမူတစ္ခုကို စမ္းသပ္ တင္ၾကည္႔ပါ။
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အထက္ပါပံုတြင္ အျပာေရာင္ ျပထားေသာ ေနရာတြင္ သင္ရိုက္လိုေသာ စာသားမ်ားကို ရိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္
ေအာက္ဆံုးမွ အစိမ္းေရာင္ႏွင္႔ ျပထားေသာ Publish Post ဆိုသည္႔ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ သင္႔တြင္
ပထမဆံုးပိုစ္႔ (စာမူတစ္ခု) ဝဘ္ေပၚသို႔ တင္ၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းၾကားပါလိမ္႔မည္။

ထိုအဆင္႔ ၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ View Blog ဆိုသည္ကို ႏွိပ္ၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ သင္၏ ဘေလာ႔ဂ္ကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္
ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
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ပထမအဆင္႔ သာမန္ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း ၿပီး၏။

Blogspot Blog တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ပထမအဆင္႔ ဘေလာ႔ဂ္တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးလွ်င္ သင္႔အေကာင္႔မွ ထြက္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အစမွ ျပန္ဝင္ပါ။ မိမိအေကာင္႔ကို
ဝင္လိုက္သည္ႏွင္႔ ပထမဆံုး ျမင္ရမည္႔ စာမ်က္ႏွာမွာ Dashboard ပင္ျဖစ္သည္။

ပံု(၁) အဖြင္႔စာမ်က္ႏွာ (www.blogger.com)
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Dashboard

ပံု(၂) Dashboard
Dashboard တြင္ အနီေရာင္ျဖင္႔ ျပထားသည္႔ မိမိဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ႔ဂ္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂူဂယ္လ္
အေကာင္႔တစ္ခုျဖင္႔

ဘေလာ႔ဂ္အေရအတြက္

အကန္႔အသတ္မရွိ

ဖန္တီးႏိုင္သည္။

ယခု

Dashboard

တြင္

ျမင္ရသည္႔

ဘေလာ႔ဂ္မ်ားထဲမွ မိမိအသံုးျပဳလိုသည္ ဘေလာ႔ဂ္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ယခုမွ ပထမစလုပ္ေသာ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား အေနႏွင္႔မူ
ယင္းေနရာတြင္ ဘေလာ႔ဂ္ တစ္ခုတည္းသာ ေတြ႔ေနရမည္ ျဖစ္သည္။
ယခု ေရြးခ်ယ္ျပထားေသာ အနီေရာင္ အစိတ္အပိုင္း၏ ဘယ္ဘက္ ေအာက္ေျခေထာင္႔တင
ြ ္ ေတြ႔ရသည္႔ New Post ဆိုသည္ကို
ႏွိပ္လွ်င္ စာမူတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ပထမအခန္းတြင္း အက်ဥ္း ရွင္းျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ယင္း၏ ညာဘက္ေထာင္႔မွ ဘေလာ႔ဂ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အပိုင္း အေၾကာင္းကိုသာ အဓိကထား ရွင္းျပသြားပါမည္။
ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑ သံုးခုရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ

•

Posts

•

Setting

•

Layouts

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ Posts အပိုင္းမွာ စာရိုက္ျခင္း၊ တင္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္။ Setting အပိုင္းမွာ ဘေလာ႔ဂ္ကို မည္သို႔
ထိနး္ ခ်ဳပ္မည္၊ မည္သုိ႔ တင္ျပမည္ စသည္တို႔ႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္။ Layout အပိုင္းမွာ ဘေလာ႔ဂ္၏ အဆင္အျပင္ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းမႈ
ပံုစံမ်ားကို ဖန္တီးယူေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္။
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1.1. Posting > Create

ပံု(၄) ပိုစ္႔အသစ္တင္ျခင္း
အထက္ပါပံုတြင္ ပိုစ္႔တစ္ခုတင္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သတ္ေသာ အရာအားလံုးကို ျပသထားပါသည္။ ကိုယ္ရိုက္ခ်င္ေသာ စာသားမ်ားကို
အျပာေရာင္ ျပထားေသာ ေနရာတြင္ ရိုက္ရပါမည္။ ျမန္မာလို စာသားထည္႔သြင္းျခင္းမ်ားအတြက္ ဘေလာ႔ဂါ အမ်ားစုက ေဇာ္ဂ်ီ
ကီးဘုတ္ႏွင္႔ ေဖာင္႔ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္း အခန္းတြင္ ဆက္ရွင္းျပပါမည္။ စာရိုက္ၿပီးသြားလွ်င္
မိမိ၏စာႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ကို Title ေနရာတြင္ တပ္ေပးရပါမည္။ Labels ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ေရးထားေသာ စာႏွင္႔
ကိုက္ညီေသာ နာမည္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ကိုယ္က ခရီးသြားအေတြ႔အၾကံဳတစ္ခု ေရးသားသည္ဆိုလွ်င္ Travel
လိုနာမည္မ်ိဳး ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေလဘယ္လ္ ေပးျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိ၏ ပိုစ္႔မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္
ျပန္လည္ခြဲျခားရာတြင္

အထူးအေရးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔

စာတစ္ပုဒ္

ေရးၿပီးတိုင္းတြင္

ယင္းစာႏွင္႔

ပတ္သတ္ေသာ

ေလဘယ္မ်ားကို သတိမေမ႔ေစဘဲ မွတ္မွတ္သားသား ေပးသင္႔သည္။ စာသားမ်ားကို ဘယ္ကပ္၊ ညာကပ္၊ Text Alignment
မ်ားျပဳလုပ္လိုလွ်င္လည္း

Text

Editor

တြင္

လြယ္ကူစြာ

ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

အားလံုး

ၿပီးသြားေသာ္လည္း

စာကို

အင္တာနက္ေပၚသို႔ ခ်က္ခ်င္း မတင္ခ်င္ေသးဘူးဆိုလွ်င္ Save Now ဟူေသာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင္႔ သိမ္းထားႏိုင္သည္။
ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္း အင္တာနက္ေပၚ တိုက္ရိုက္ တင္မည္ဆိုလွ်င္ Publish Post ဆိုသည္ကို ႏွိပ္လိုက္သည္ႏွင္႔ မိမိစာသည္
ဘေလာ႔ဂ္ေပၚ တင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားေပလိမ္႔မည္။
ယင္းသို႔ စာရိုက္ရာတြင္ ပံုမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲ တင္ျပႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ပံုတင္ရာတြင္ ၂မ်ိဳးရွိသည္။ မိမိ၏ ဘေလာ႔ဂါ အေကာင္႔မွ
ပံုကို မိမိဘေလာ႔ဂ္တြင္ တင္ျခင္းႏွင္႔ ဘေလာ႔ဂါမဟုတ္ေသာ အျခားအေကာင္႔မွပံုကို မိမိဘေလာ႔ဂ္တြင္ တင္ျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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မိမိ၏ ဘေလာ႔ဂ္ အေကာင္႔တြင္ တိုက္ရိုက္တင္ျခင္း

အခုျမႇားျပထားတဲ႔

ေနရာေလးမွာ

ပံုတင္တ႔ဲ

ခလုတ္

ရွိပါတယ္။

အဲဒါကို

ႏွိပ္လိုက္ရင္

ေအာက္ကလို

စာမ်က္ႏွာတစ္ခု

ေပၚလာပါလိမ္႔မည္။

ပထမ ကိုယ္တင္ခ်င္တ႔ဲ ပံုကို စက္ထက
ဲ ေန ေရြးေပးပါ။ တစ္ပံုထက္ ပိုတယ္ဆိုရင္ Add Another Image ဆိုတာေလးကို
ႏွိပ္ရပါမယ္။ ပံုကို ဘေလာ႔ဂ္ေပၚမွာ ဘယ္လို ေပၚေစခ်င္သလဲ ဆိုတာကိုေတာ႔ ဒုတိယ အဆင္႔ အေနနဲ႔ ေရြးေပးရပါတယ္။
ဘယ္ဘက္မွာလား၊ ညာဘက္မွာလား စသည္ျဖင္႔။ ေနာက္ဆံုးကေတာ႔ Image Size ေရြးေပးရတာပါ။ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ
Medium ကအေကာင္းဆံုးပါ။ အားလံုး ၿပီးသြားရင္ ေအာက္ဆံုးက Upload Image ဆိုတာကို ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။

အထက္ပါကဲ႔သို႔ ပံုတင္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပၚလာလွ်င္ Done ကိုႏွိပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္
ယခင္အဆင္႔တြင္ ျပထားသကဲ႔သို႔ စာကို ပံုႏွင္႔တကြ မိမိဘေလာ့ဂ္ေပၚသို႔ Publish ကိုႏွိပ္ၿပီး တိုက္ရိုက္ တင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
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1.2. Edit Posts
ယခု

အပိုင္းမွာ

ယခင္

ေရးသြင္းထားၿပီးသား

ပိုစ္႔မ်ားတြင္

တစ္ခုခု

အမွားအယြင္း

ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခား

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္မႈ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ အသံုးျပဳရသည္။

အထက္ပါပံုတြင္ Edit Posts က႑ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ပိုစ္႔ သံုးခုကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပိုစ္႔မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကို
ျပင္ခ်င္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာပိုစ္႔၏ ေဘးတြင္ ရွိေနေသာ Edit ဆိုသည္႔ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ယခင္
တင္ခဲ႔ေသာ ျပင္ဆင္လိုသည္႔ ပိုစ္႔သည္ Create အဆင္႔မွာကဲ႔သို႔ ျပန္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မွ ပံုအသစ္မ်ား၊
စာသားအသစ္မ်ား ထည္႔သြင္းမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ရသည္။ တင္ထားၿပီးသား စာမ်ား ပိုစ္႔မ်ားကို ဖ်က္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ရသည္။
ယင္းက႑ထဲတြင္ ပိုစ္႔မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ Labels မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။

1.3. Moderate Comments
ဘေလာ႔ဂ္မ်ားတြင္ ပိုစ္႔တစ္ခုခ်င္းစီကို Comment မွတ္ခ်က္ ေပးလို႔ရသည္။ မည္သူမဆို ေပးလို႔ရေအာင္ ခြင္႔ျပဳႏိုင္သလို
ကိုယ္ခြင္႔ျပဳလိုသူမ်ားကိုသာ မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ေပးထားလို႔လည္း ရသည္။ Blospotက အသင္႔ေပးထားေသာ
Comment System ကို အသံုးျပဳလို႔ ရသလို အျခားကိုယ္ႏွစ္သက္ေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုလွ်င္လည္း အဆင္ေျပသည္။
ဤေနရာတြင္မူ Blogspot မွအသင္႔ေပးထားေသာ ကြန္မန္႔ စနစ္အေၾကာင္းကိုသာ ရွင္းျပသြားပါမည္။

Moderate Comments ဆိုသည္မွာ Comments မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို မျမင္ေစခ်င္ေသာ
အခ်ိဳ ႔ေသာ Comments မ်ားကို ခြင္႔မျပဳေသးဘဲ ဆိုင္းငံ႔ထားႏိုင္သည္။ ပယ္ဖ်က္ ပစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္႔ဘေလာ႔ဂ္ကို
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ဖတ္ရႈေသာ မည္သူကိုမဆို Comments လုပ္ခြင္႔ ေပးႏိုင္သလို၊ Comments ေပးႏိုင္ခြင္႔ကို သတ္မွတ္ထားေသာ သူမ်ားမွသာ
ရရွိရန္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္မူ မိမိဘေလာ႔ဂ္၏ Comment စနစ္ကို Setting ေအာက္မွ
Comments က႑တြင္ သြားေရာက္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ Blogger ၏ အသင္႔သံုး မွတ္ခ်က္ စနစ္မွာ လူတိုင္းကို
မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ ခြင္႔ျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုစနစ္ကို သြား၍ မျပင္ဆင္သမွ် မိမိဘေလာ႔ဂ္တြင္ လူတိုင္းေပးေသာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေဖာ္ျပေနမည္ ျဖစ္သလို ယခု Posting>Moderate Comment ခလုတ္ကို ႏွိပ္လွ်င္လည္း
ဘာမွ ျမင္ရမည္ မဟုတ္ေပ။ Moderate လုပ္စရာ Comments မရွိဘူး ဟူ၍သာ ေျပာေပလိမ္႔မည္။

2. Setting
Setting က႑တြင္ အပိုင္း (၇)ပိုင္း ရွိသည္။
1. Basic
2. Publishing
3. Formatting
4. Comments
5. Archiving
6. Site Feed
7. Email
8. Permissions
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

2.1. Basic
ယင္းက႑သည္ ဆိုဒ္တစ္ခုလံုး၏ အေျခခံ အဆင္႔ျဖစ္သည္။ အဓိက အပိုင္း ကိုးပိုင္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ

1. Title (ဘေလာ႔ဂ္ ေခါင္းစဥ္)
2. Description (ဘေလာ႔ဂ္ အေၾကာင္းအရာ)
3. Add your blog to our listings? (Blogger.com မွာ ေဖာ္ျပမွာလား)
4. Let search engines find your blog? (Search Engine ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ရွာခြင္႔ျပဳမွာလား)
5. Show quick editing on your blog? (ပိုစ္႔ေတြကို အလြယ္တကူ ျပင္တ႔ဲ ခလုတ္ တပ္မွာလား)
6. Show email post links? (ပိုစ္႔ေတြကို အီးေမးလ္နဲ႔ ပို႔လို႔ရတဲ႔ လင္႔ခ္ ထားေပးမွာလား)
7. Show compose mode for all your blogs? (ဘေလာ႔ဂ္ေတြမွာ တိုက္ရိုက္ပိုစ္႔ တင္တ႔စ
ဲ နစ္ ထားမွာလား)
8. Show transliteration button for your posts? (စာရိုက္တ႔ဲ ေနရာမွာ ဘာသာျပန္တ႔ဲ ခလုတ္ ထားမွာလား)
9. Delete your blog? (လုပ္ထားတဲ႔ ဘေလာ႔ဂ္ကို ဖ်က္မွာလား)
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2.1.1. Title (ဘေလာ႔ဂ္ ေခါင္းစဥ္)
သင္႔ဘေလာ႔ဂ္အတြက္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလိုေပးေပး အဂၤလိပ္လိုေပးေပး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေပးလို႔ ရပါသည္။
အခ်ိဳ႕က

ကိုယ္႔နာမည္

ေပးၾကသလို၊

အခ်ိဳ႕က

ကဗ်ာဆန္ဆန္

ေပးၾကသည္။

ယင္း

ေခါင္းစဥ္မွာ

အခ်ိန္မေရြး

ေျပာင္း၍ရသည္။ သို႔ရာတြင္ သတိတစ္ခ်က္ ျပဳရမည္မွာ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလိုက္တိုင္း သင္႔ဘေလာ႔ဂ္သည္ Search Engine
တြင္ အေနအထား ေျပာင္းသြားတတ္သည္ကိုေတာ႔ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုျပထားေသာ နမူဘေလာ႔ဂ္အတြက္
ေခါင္းစဥ္မွာ Sample Myanmar Blog ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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2.1.2. Description (ဘေလာ႔ဂ္ အေၾကာင္းအရာ)
ယင္းေနရာတြင္ ကိုယ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘေလာ႔ဂ္အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းေရးရမည္ ျဖစ္သည္။ စာလံုးေရ ၅၀၀ထက္
မေက်ာ္ေစဘဲ ကိုယ္႔ဘေလာ႔ဂ္၏ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပရမည္။

2.1.3. Add your blog to our listings? (Blogger.com မွာ ေဖာ္ျပမွာလား)
ထိုေနရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ YES ကိုေရြးၾကသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔ ဘေလာ႔ဂ္ Update လုပ္တိုင္း
blogger.com ၏ အဖြင္႔စာမ်က္ႏွာတြင္ သြားေပၚေနမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားမွလည္း မိမိတို႔ ဘေလာ႔ဂ္ကို မထင္မွတ္ဘဲ
ေရာက္လာႏိုင္သည္။

2.1.4. Let search engines find your blog? (Search Engine ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ရွာခြင္႔ျပဳမွာလား)
မိမိတည္ေဆာက္ထားေသာ ဘေလာ႔ဂ္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဘေလာ႔ဂ္ တစ္ခု မဟုတ္သလို၊ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ျပသဖို႔
ရည္ရြယ္သည္ ဆိုလွ်င္ ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔ ပိုစ္႔တစ္ခု
ေရးသားလိုက္တိုင္း အလိုအေလ်ာက္ Blog Search Engine မ်ားကို အခ်က္ေပးၿပီး Update လုပ္ေစသည္။ အကယ္၍ NO
ကိုေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုလွ်င္ အျခားသူမ်ားက မိမိဘေလာ႔ဂ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း Search Engine မ်ားက
မိမိဘေလာ႔ဂ္ကို လာေရာက္ေမႊေႏွာက္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ YES ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

2.1.5. Show quick editing on your blog? (ပိုစ္႔ေတြကို အလြယ္တကူ ျပင္တ႔ဲ ခလုတ္ တပ္မွာလား)
ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ သင္႔ Account ကို ဝင္လိုက္သည္ႏွင္႔ ပိုစ္႔တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေအာက္တြင္
အလြယ္တကူ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ Edit Button ေလး ေပၚေနမည္ ျဖစ္သည္။

2.1.6. Show email post links? (ပိုစ္႔ေတြကို အီးေမးလ္နဲ႔ ပို႔လို႔ရတဲ႔ လင္႔ခ္ ထားေပးမွာလား)
ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုပါက စာဖတ္သူမ်ားက အျခားသူမ်ားကို အီးေမးလ္မွတဆင္႔ ၄င္းတို႔ ႀကိဳက္ေသာ
ပိုစ္႔မ်ားကို အလြယ္တကူ ပို႔ေပးႏိုင္သည္။

2.1.7. Show compose mode for all your blogs? (ဘေလာ႔ဂ္ေတြမွာ တိုက္ရိုက္ပိုစ္႔ တင္တ႔စ
ဲ နစ္ ထားမွာလား)
ထိုအရာမွာ

ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခုတည္းသာမက

Account

တစ္ခုတည္းျဖင္႔

ဖန္တီးထားေသာ

အျခားေသာ

မိမိတို႔၏

ဘေလာ႔ဂ္မ်ားတြင္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုပါက
Account

ကို

ဝင္လိုက္သည္ႏွင္႔

မိမိတို႔၏

ဘေလာ႔ဂ္တိုင္း၏

ညာဘက္

အေပၚေထာင္႔တြင္

Compose

ဆိုေသာ

ခလုတ္ေလးတစ္ခု ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ (ယင္းစနစ္မွာ အလြန္ျမန္စြာ စာတစ္ပုဒ္ခ်င္းကို တင္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ YES
လုပ္သင္႔သည္)
2.1.8. Show transliteration button for your posts? (စာရိုက္တ႔ဲ ေနရာမွာ ဘာသာျပန္တ႔ဲ ခလုတ္ ထားမွာလား)
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ယင္းမွာ ဘာသာစကား တစ္ခုမွ အျခားဘာသာစကား တစ္ခုသို႔ အလြယ္တကူ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ
စနစ္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္

ေလာေလာဆယ္

အေနအထားအရ

ျမန္မာစာ

မပါရွိေသးေသာေၾကာင္႔

ယင္းကို

NO

ဟုေပးထားလွ်င္လည္း အဆင္ေျပသည္။

2.1.9. Delete your blog? (လုပ္ထားတဲ႔ ဘေလာ႔ဂ္ကို ဖ်က္မွာလား)
ထိုခလုတ္မွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ မိမိတို႔ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ႔ဂ္မ်ားကို ဖ်က္လိုသည္႔အခါ အသံုးျပဳရန္
ျဖစ္သည္။ သတိျပဳရန္မွာ ယင္းသို႔ ဖ်က္လိုက္သည္ႏွင္႔ တၿပိဳင္နက္ ဖန္တီးထားေသာ စနစ္အားလံုး ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္

ထိုသို႔

ဖ်က္လိုက္သည္ႏွင္႔

Search

Engine

မ်ားတြင္

မွတ္ထားေသာ

မိမိ

ဘေလာ႔ဂ္ႏွင္႔

ဆိုင္သည္႔

အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

2.2. Publishing

Publishing က႑တြင္ အဓိက အပိုင္း ႏွစ္ခုသာ ရွိသည္။
1. Custom Domain
2. Blogspot Address

2.2.1 Custom Domain
ယင္းအပိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ ပိုက္ဆိုက္ေပးၿပီး ဝယ္ထားေသာ Hosting မ်ားသို႔ မိမိတုိ႔ ဘေလာ႔ဂ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္
အသံုးျပဳေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ (ထိုစနစ္အေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး Blogspot တြင္ အခမဲ႔ သံုး၍ရေသာ
စနစ္ကိုသာ ဆက္လက္ ေျပာျပသြားပါမည္။)
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2.2.2. Blogspot Address
အထက္ပါပံုတြင္ အနီေရာင္ အမွတ္အသား ျပထားေသာ ေနရာတြင္ မိမိတို႔ ဘေလာ႔ဂ္လိပ္စာကို ထည္႔သြင္းေပးရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုလိပ္စာမွာ အခ်ိန္မေရြး ႏွစ္သက္သလို ေျပာင္းလဲ၍ ရေသာ္လည္း ကိုယ္ေပးၿပီးသား တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔
ေျပာင္းလဲသြားသည္႔ အခါတိုင္း Search Engine မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ဘေလာ႔ဂ္ႏွင္႔ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ေပ်ာက္ဆံုး သြားႏိုင္ေပသည္။ ယင္း လိပ္စာမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားက Address Bar တြင္ ရိုက္ၿပီး ရွာေဖြရမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔

တိုတိုႏွင္႔

လိုရင္းကိုသာ

ေပးသင္႔သည္။

ယခု

နမူနာျပထားေသာ

ဘေလာ႔ဂ္အတြက္လိပ္စာမွာ http://samplemyanmar.blogspot.com ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

2.3. Formatting
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Formatting တြင္ အေၾကာင္းအရာ ၁၂မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
1. Show
2. Date Header Format
3. Archive Index Date Format
4. Timestamp Format
5. Time Zone
6. Language
7. Convert Line Breaks
8. Show Title Filed
9. Show Link Field
10. Enable Float Alignment
11. Post Template

2.3.1. Show
မိမိတို႔ ဘေလာ႔ဂ္၏ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုစီတြင္ ပိုစ္႔ ဘယ္ႏွစ္ခု ေပၚေစလိုသည္ကို ေရြးေပးရန္ ျဖစ္သည္။

2.3.2. Date Header Format
ပိုစ္႔ တစ္ခုခ်င္းစီကို မည္သည္႔ အခ်ိန္တြင္ ေရးသားခဲ႔သည္ ဆိုသည္ကို ျပသေပးေသာ ရက္စြဲပံုစံ ျဖစ္သည္။

2.3.3. Archive Index Date Format
လစဥ္၊

ႏွစ္စဥ္

ယခင္က

သိမ္းဆည္းထားၿပီး

ေရးသားခဲ႔ေသာ

ျဖစ္သည္။

ပိုစ္႔မ်ားမွာ

ယင္းသိမ္းဆည္းထားေသာ

သက္ဆိုင္ရာ
ပိုစ္႔မ်ား

ေန႔ရက္အလိုက္၊

မည္က႔သ
ဲ ို႔

လအလိုက္

ျပသေစလိုသည္ကို

အလိုအေလ်ာက္
သတ္မွတ္ေပးေသာ

စနစ္ျဖစ္သည္။

2.3.4. Timestamp Format
ကိုယ္ျပခ်င္ေသာ အခ်ိန္စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးလို႔ ရသည္။

2.3.5. Time Zone
ကိုယ္ေနထိုင္ေသာ ေဒသကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ယင္းသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ GMT (+)(-) ျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ
ျမန္မာျပည္အတြက္ဆိုလွ်င္ (GMT+6:30 Rangoon) ကို ေရြးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

2.3.6. Language
ကိုယ္အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။
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2.3.7. Convert Line Breaks
ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ စာရိုက္သည္႔အခါ Enter ေခါက္လိုက္သည္႔ အခါတိုင္း Html ကုဒ္တြင္ <br>
တစ္ေၾကာင္း

အလိုအေလ်ာက္

ဆင္းေပးသြားမည္

ျဖစ္သည္။

NO

ကိုေရြးခ်ယ္ထားမိပါက

စာေၾကာင္းမ်ားအားလံုး

အျပတ္အေတာက္ မရွိဘဲ တဆက္တည္း ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

2.3.8. Show Title Field
ပိုစ္႔တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္ တပ္ေပးႏိုင္ရန္ ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

2.3.9. Show Link Field
ကိုယ္ေရးသားထားေသာ ပိုစ္႔ႏွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အျခားေသာလင္႔ခ္ကို ညႊန္းဆိုခ်င္ပါက အဆင္သင္႔ ထည္႔သြင္းႏိုင္ရန္
ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

2.3.10. Enable Float Alignment
ပိုစ္႔တစ္ခုကို စာသားႏွင္႔ ပံုမ်ား တြဲဖက္ ေရးသားသည္႔အခါ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ ယင္းေနရာတြင္ NO ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
သို႔တည္းမဟုတ္ <div clear:both> ကိုသံုးစြဲပါက YES ကိုေရြးပါ။

2.3.11. Post Template
ယင္းေနရာတြင္ စာသားကို Signature အေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုပ္ပံုေလးမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသင္႔ထည္႔ထားႏိုင္သည္။
ယင္းသို႔ ထည္႔ထားျခင္းအားျဖင္႔ ကိုယ္စာတစ္ပုဒ္ ေရးမည္ဟု Compose လုပ္လိုက္တိုင္း Text Editor တြင္ ထိုစာေလးမ်ား၊
အရုပ္ေလးမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေနမည္ ျဖစ္သည္။

2.4. Comments
1. Comments
2. Who can comment?
3. Comments Default for Posts?
4. Backlinks
5. Backlinks Default for Posts
6. Comments Timestamp Format
7. Comment Form Message
8. Show Comments in Pop Up window?
9. Enable Comment Moderation?
http://nyilynnseck.blogspot.com

10. Show word Verification for Comments?
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2.4.1. Comments
ဘေလာ႔ဂ္ ဖတ္ရႈသူမ်ားကို ကြန္မန္႔ ေပးေစလိုလွ်င္ ယင္းေနရာတြင္ Show ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမယ္။ Hide ကိုေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္
မည္သူမွ် ကြန္မန္႔ ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

2.4.2. Who can comment?
ကြန္မန္႔ကို မည္သူမ်ားက ေပးႏိုင္သည္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Anyone ကိုေရြးခ်ယ္လွ်င္ ဘေလာ႔ဂ္ဖတ္သူ မည္သူမဆို
ကြန္မန္႔ေပး၍ ရသည္။ Register လုပ္ထားသူမ်ားကိုသာ ခြင္႔ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ဒုတိယ တစ္ခုကို ေရြးရမည္ ျဖစ္သည္။ တတိယ
တစ္ခုမွာ ဂူးဂယ္လ္အေကာင္႔ တစ္ခု ရွိသူတိုင္း ေပးႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ခုကေတာ႔ ကိုယ္႔ဘေလာ႔ဂ္ မန္ဘာ အခ်င္းခ်င္းသာ
ေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ (Anyone ကိုေရြးခ်ယ္လွ်င္ ကြန္မန္႔မ်ားတြင္ Spam မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္)

2.4.3. Comments Default for Posts?
ပိုစ္႔ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကြန္မန္႔ ေပးႏိုင္ေအာင္ New Posts Have Comments ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

2.4.4. Backlinks
ပိုစ္႔တိုင္းတြင္ ဘက္ခ္လင္႔ခ္မ်ား ေပၚေစရန္ Show ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။

2.4.5. Backlinks Default for Posts
ယင္းစနစ္မွာ ကိုယ္႔ပိုစ္႔ကို မည္သည္႔ဘေလာ႔ဂ္က လင္႔ခ္ခ်ိတ္ထားသည္၊ ကိုယ္က မည္သူႏွင္႔ ခ်ိတ္ထားသည္ကို စီမံေပးေသာ
စနစ္ျဖစ္သည္။ Track Back စနစ္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္သည္။

2.4.6. Comments Timestamp Format
ကြန္မန္႔ေပးခ်ိန္ကို မွတ္သားသည္႔ စနစ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏွစ္သက္သလို ေရြးႏိုင္သည္။

2.4.7. Comment Form Message
ကိုယ္႔ ကြန္မန္႔ေဘာက္စ္တြင္ ကိုယ္ေျပာလိုေသာ အရာမ်ားကို ေရးသားထည္႔သြင္း ထားႏိုင္သည္။

2.4.8. Show Comments in Pop Up window?
ကြန္မန္႔ကို ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ မူလပိုစ္႔ကို မထိခိုက္ေစဘဲ Popup ဝင္းဒိုး အသစ္တစ္ခု အေနျဖင္႔ ေပးေစျခင္း ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ စက္မ်ားတြင္ Popup စနစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္တတ္ေသာေၾကာင္႔ ကြန္မန္႔ ေပးလို႔ မရျခင္းမ်ိဳးလည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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2.4.9. Enable Comment Moderation?
ယင္းစနစ္တြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါက အျခားသူမ်ားေပးေသာ ကြန္မန္႔မ်ားသည္ ခ်က္ျခင္း ေပၚမည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိက
ခြင္႔ျပဳမွသာ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္သည္။

2.4.10. Show word Verification for Comments?
ထိုစနစ္မွာ ကြန္မန္႔မ်ားကို Spammer မ်ား တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္တြင္
YES ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါက ကြန္မန္႔ ေပးမည္႔သူတိုင္း ထိုေနရာတြင္ ေဖာ္ျပလာေသာ အလိုအေလ်ာက္ စာလံုးေလးမ်ားကို
ျမင္သည္႔အတိုင္း ရိုက္သြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

2.4.11. Show profile images on comments?
ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါက မိမိတို႔၏ ပရိုဖိုင္တြင္ တင္ထားေသာ ဓာတ္ပံုသည္ အဆိုပါ ကြန္မန္႔ႏွင္႔အတူ
ေပၚေနမည္ ျဖစ္သည္။

2.4.12. Comment notification Address
မိမိထံကို ကြန္႔မန္႔ ေရာက္ေနေၾကာင္းကို အလိုအေလ်ာက္ အသိေပးႏိုင္ရန္ မိမိ အသံုးျပဳေနေသာ အီးေမးလ္ လိပ္စာကို
ထည္႔သြင္းေပးရမည္။

2.5. Archiving
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•

Archive Frequency

•

Enable Post Pages

2.5.1. Archive Frequency
ယင္းမွာ မိမိတို႔ ေရးသားထားေသာ ပို႔စ္အေဟာင္းမ်ားကို မည္သည္႔ ပံုစံျဖင္႔ ေဖာ္ျပမည္၊ သိမ္းဆည္မည္ကို လုပ္ေပးေသာ
စနစ္ျဖစ္သည္။

ယင္းတြင္

Weekly

ကိုေရြးခ်ယ္ပါက

မိမိ၏

ပိုစ္႔မ်ားကို

တစ္ပတ္တစ္ခါ

ပံုစံျဖင္႔

သိမ္းဆည္းပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ Monthly သည္ အဆင္အေျပဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။
2.5.2. Enable Post Pages
ယင္းေနရာတြင္ YES ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ပိုစ္႔တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးျခား ဝဘ္ေပ႔ခ်္ တစ္ခုပံုစံ ရရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္
ထိုပိုစ္႔ကို အျခားသူမ်ားထံသို႔ အီးေမးလ္ျဖင္႔ ပို႔ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

2.6. Site Feed

ယင္းစနစ္မွာ RSS Reader မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ Full ကိုေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖင္႔ RSS Reader မ်ားျဖင္႔လည္း
သင္႔ဘေလာ႔ဂ္ကို မည္သည္႔ေနရာမွမဆို လြယ္လြယ္ကူကူ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။
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2.7. Email

ဘေလာ႔ဂ္တင
ြ ္ ပိုစ္႔မ်ားကို အီးေမးလ္ အသံုးျပဳ၍လည္း ေရးသားႏိုင္သည္။ ပထမ Blog Send Address တြင္ သင္႔အီးေမးလ္ကို
ထည္႔သြင္းေပးျခင္းျဖင္႔ သင္ ပိုစ္႔တစ္ခု အသစ္တင္တိုင္းတင္တိုင္း ကိုယ္႔အီးေမးလ္တြင္လည္း Backup အေနျဖင္႔ ေရာက္လာမည္
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ Mail to Blogger Address တြင္မူ နာမည္တစ္ခုကို ထည္႔သင
ြ ္းေပးရမည္။ ယခု နမူနာ ျပထားေသာ
ဘေလာ႔ဂ္အတြက္ အီးေမးလ္ အေကာင္႔မွာ lynnseck.samplemyanmar@blogger.com ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပို႔လိုေသာ ပိုစ္႔ကို
အထက္က ေပးထားေသာ လိပ္စာသို႔ ပို႔မည္ဆိုပါက ဘေလာ႔ဂ္တြင္ ခ်က္ခ်င္း တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

2.8. Permissions
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ဘေလာ႔ဂ္ တစ္ခုတည္းကို လူအမ်ားႀကီး ဝိုင္းေရးလိုပါက ယင္းေနရာတြင္ ထည္႔သြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏
ဘေလာ႔ဂ္ကို အျခားသူမ်ား မဖတ္ေစလိုပါကလည္း ယင္းေနရာမွ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္။

3.0 Template
အင္တာနက္ေပၚတြင္ မ်က္စိျဖင္႔ ျမင္ေနရေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တိုင္းကို တန္းပလိတ္မ်ားျဖင္႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေဆာက္ထားသည္။
အလြယ္အားျဖင္႔ ဆိုရလွ်င္ အိမ္ခန္း တစ္ခု အတြင္းရွိ အျပင္အဆင္၊ အထားအသို၊ ပရိေဘာဂမ်ား ျဖစ္သည္။ မည္သည္႔
ေနရာတြင္ မည္သည္႔အရာမ်ား ထားမည္ဆိုေသာ Decoration ျပင္ဆင္ျခင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ဝဘ္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္ပါက မိမိတို႔ဘေလာ႔ဂ္ကို မိမိတို႔ စိတ္တိုင္းက် ကိုယ္တိုင္
တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္ပါက အျခားသူမ်ား အသင္႔ ဖန္တီးေပးထားေသာ တန္းပလိတ္မ်ားကို
အခမဲ႔ အဆင္သင္႔ သံုးစြဲႏိုင္ေပသည္။
တန္းပလိတ္ က႑တြင္ အဓိကအပိုင္း ၄ပိုင္း ပါဝင္သည္။
1. Page Elements
2. Fonts and Colors
3. Edit Html
4. Pick New Template

3.1. Page Elements
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Page Elements ကိုနားလည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အေျခခံ အခ်က္ေလးမ်ားကိုေတာ႔ မရွိမျဖစ္ သိထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အေပၚဆံုး အပိုင္းကို Navbar ဟုေခၚသည္။ အျပာေရာင္ျပထားေသာ ေနရာမွာ Header ျဖစ္သည္။
ယင္းေနရာတြင္ ဘေလာ႔ဂ္နာမည္၊ ဘေလာ႔ဂ္အေၾကာင္းအရာ စသည္တို႔ကို ေရးသားႏိုင္သည္။ အဝါေရာင္ ေနရာမွာ Post Body
ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ ကိုယ္႔ပိုစ္႔ကို မည္သည္႔ပံုစံျဖင္႔ ေပၚေစခ်င္သည္ကို ျပဳျပင္ေပးရသည္။ အစိမ္းေရာင္ ေနရာမွာ Sidebar
ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ Poll, Links, Addons, Gadget, Shout Box စသည္တို႔ကို ထည္႔သြင္း တတ္ၾကသည္။ ဆိုဒ္ဘားမွာ
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တန္းပလိတ္ကို လိုက္ၿပီး အခ်ိဳ႕တြင္ တစ္ခု၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ႏွစ္ခု၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ဘယ္ဘက္၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ဘယ္ညာ
စသည္ျဖင္႔ ရွိတတ္သည္။ ယင္းသို႔ ကြဲျပားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအလိုက္ ျပင္ဆင္သည္႔ ေနရာမ်ားလည္း ကြဲျပားသည္။

3.1.1. Edit Sidebar
အထက္မွာ ေျပာခဲ႔သလိုပဲ ဆိုဒ္ဘားမွာ ကိုယ္သေဘာက်တာေလးေတြ ထည္႔သြင္းလို႔ ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ႔ အဓိကက်တဲ႔
HTML/JAVA ကုဒ္ထည္႔သြင္းတာနဲ႔ သက္ဆိုင္တ႔ဲ Shout Box ထည္႔သြင္းပံုကို နမူနာ ျပသြားပါမယ္။
ဘေလာ႔ဂ္တင
ြ ္ Shout Box ထည္႔သြင္းျခင္း
Shout Box ကို Sidebar မ်ားတြင္ အဓိက ထည္႔သြင္းတတ္ၾကသည္။ Shout Box ဆိုသည္မွာ အလြယ္တကူ မွတ္ခ်က္
ေပးလို႔ရေသာ Comment ပံုစံ Application တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ကို Blogger တြင္ အသင္႔ ေပးမထားေသးေခ်။
ထို႔ေၾကာင္႔ ယင္းကို ထည္႔သြင္းလိုပါက အျခားေနရာမွ ယူရသည္။ (ဥပမာ- www.cbox.ws)

•

ထိုဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ အေကာင္႔တစ္ခု ဖြင္႔ပါ။

•

မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ Shout Box ပံုစံကို ျပဳလုပ္ပါ။

•

Html, Java ကုဒ္ကို ရယူပါ
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မိမိတို႔၏ ဘေလာ႔ဂါ အေကာင္႔ကို ဝင္ပါ။
Layout/Setting--ÆPage Elements ကိုေရြးပါ။

ညာဘက္တင
ြ ္ ေတြ႕ရေသာ Sidebar ေနရာမွ Add a Page Element ဆိုေသာ အရာကို ႏွိပ္ပါ။ ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ ေတြ႕ရမည္
ျဖစ္သည္။
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ထိုအရာမ်ားထဲတြင္ Shout Box မွရယူထားေသာ ကုဒ္မ်ားကို ထည္႔သြင္းမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ HTML/JAVA ဆိုေသာ အရာကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းစဥ္ေနရာတြင္ ကိုယ္ႀကိဳက္သလို ေပးၿပီး www.cbox.ws တြင္ မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ အေကာင္႔မွ ကုဒ္မ်ားကို Content
ေနရာတြင္ ထည္႔သြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
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ထိုသို႔ ထည္႔သြင္းၿပီးသည္ႏွင္႔ သင္႔ဘေလာ႔ဂ္၏ Sidebar တြင္ Shout Box ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေသာ
HTML/JAVA ကုဒ္မ်ားကိုလည္း ယင္းအတိုင္း ထည္႔သြင္းၿပီး Application မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း
လင္႔ခ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုထည္႔သင
ြ ္းျခင္း စေသာ အျခားအရာမ်ားကိုလည္း Add a Page Elements တြင္
သက္ဆိုင္ရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထည္႔သြင္းႏိုင္ေပသည္။

3.1.2. Edit Blog Post

ယခုအပိုင္းမွာ Post Body ကို အေပၚယံ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖ်င္း ဆိုရေသာ္ ကိုယ္႔ဘေလာ႔ဂ္ပိုစ္႔ တစ္ခုခ်င္းစီကို
ကိုယ္ျပခ်င္သလို

ျပႏိုင္ေအာင္

ျပင္ဆင္ျခင္း

ျဖစ္သည္။

ယင္းကို

ျပင္ဆင္ရန္

Page

Element

တြင္

Post

Edit

ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ျပင္ဆင္လိုသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အပိုင္းအလိုက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(မွတ္ခ်က္-

ျမန္မာစာလံုးမ်ား

ေကာင္းမြန္စြာ

ေပၚေစရန္ႏွင္႔

အျခားေသာ

ဘေလာ႔ဂ္ပိုစ္႔

အက်ယ္ကို

တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊

အေရာင္ေျပာင္းျခင္း စသည္တို႔မွာ ယင္းေနရာမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ)
ထိုနည္းတူစြာ Edit Header, Edit Navbar, Edit Footer စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳျပင္ႏိုင္ေပသည္။
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3.2. Fonts and Colors

ဘေလာ႔ဂ္၏ ေနာက္ခံအေရာင္၊ စာသားအေရာင္ စာလံုးအႀကီးအေသး စသည္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရေသာ ေနရာျဖစ္သည္။
ကိုယ္ေျပာင္းခ်င္သည္မ်ားကို ေျပာင္းၿပီး စိတ္တိုင္းက်သည္ႏွင္႔ Save Changes ခလုတ္ေလးကို ႏွိပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။

3.3. Edit HTML
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Edit HTML အပိုင္းသည္ ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခုလံုးတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး အပိုင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဘေလာ႔ဂ္ကို ခုတ္ေမာင္းေနေသာ
ယႏၲယားႀကီး ျဖစ္သလို၊ အျခား စနစ္မ်ား အားလံုးလိုလို၏ ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္႔ဘေလာ႔ဂ္ကို အလွဆင္ႏိုင္သည္႔
လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ႏိုင္သည္႔ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအပိုင္းကို ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ CSS, HTML, XML ကုဒ္မ်ားကို အနည္းအက်ဥ္း
နားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။ လံုးဝ နားမလည္ဘူးဆိုလွ်င္ ထိုအပိုင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္းကို အထူးဂရုျပဳသင္႔သည္။
ယင္းအပိုင္းတြင္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ႏွစ္ခုရွိသည္။

ပထမ

တစ္ခုမွာ

အျခားအသင္႔ေရးထားေသာ

ကုဒ္မ်ား၊

ဘေလာ႔ဂ္

တန္းပလိတ္မ်ားကို အသင္႔ယူသံုးျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ တစ္ခုမွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုကုဒ္မ်ား ၀င္ေရာက္ ေရးသားျခင္း၊ ျပဳျပင္
ျဖည္႔စြက္ျခင္း၊ ခ်ိန္ညွိျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
ပထမ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Upload Template မွာ မခက္ခဲပါ။ ဂူဂဲလ္တြင္ Blogger Template ဆိုၿပီး ရွာလိုက္လွ်င္ အျခားသူမ်ား
ေရးသားထားေသာ

အသင္႔သံုး

တန္းပလိတ္ဆိုဒ္မ်ား

က်လာပါလိမ္႔မည္။

ယင္းတို႔

အထဲမွ

ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ

တန္းပလိတ္ေတြ႕လွ်င္ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ယူၿပီး ဖိုင္ကို စက္ထဲတြင္ သိမ္းထားပါ။ ထို႔ေနာက္ ယခုေနရာမွေနၿပီး ယင္းဖိုင္ကို ျပန္လည္
Upload လုပ္ယူျခင္းျဖင္႔ ကိုယ္ႏွစ္သက္ေသာ ဒီဇိုင္းကို ရရွိႏိုင္သည္။
ဒုတိယပိုင္းမွာ

အတန္သင္႔

ခက္ခဲေသာေၾကာင္႔

ေနာက္ပိုင္းမွ

အက်ယ္တဝင္႔

ဆက္လက္

ရွင္းလင္းျပသ

သြားပါမည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာစာ ရိုက္ကူးရန္ႏွင္႔ ျမန္မာစာလံုးမ်ား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေပၚေစရန္ အလြယ္ဆံုး နည္းလမ္းကိုသာ
ေျပာျပသြားမည္။ ယင္းအပိုင္းတြင္ မိမိ၏ ဘေလာ႔ဂ္ အက်ယ္အဝန္း ခ်ဲ႕ျခင္း၊ တန္းပလိတ္ ျပဳျပင္းျခင္း အစရွိေသာ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ကို မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

ျမန္မာေဖာင္႔ကို ေၾကျငာျခင္း
ယင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ Expand Widget Template ဆိုေသာေနရာတြင္ Check လုပ္ေပးၿပီး font-family ဆိုေသာ ေနရာမ်ားကို
ကုဒ္မ်ားအတြင္း လိုက္လံ ရွာေဖြပါ။

font-family: “Arial”, Sans-Serif, alba;
စသည္ျဖင္႔

ေတြ႕ပါလိမ္႔မည္။

ထည္႔သြင္းေပးရန္

ယင္းေနရာမ်ားတြင္

လိုအပ္ပါမည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ

ယခုျပထားေသာ

“Arial”

ေနရာတြင္

“Zawgyi-One”

တန္းပလိတ္မ်ားတြင္

Arial

မဟုတ္ဘဲ

အျခားေသာ

ကိုေျပာင္းလဲ

ေဖာင္႔မ်ားလည္း

ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ မည္သည္႔ေဖာင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းေနရာတြင္ Zawgyi-One ႏွင္႔ အစားထိုးေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။
သို႔မဟုတ္
ျမန္မာစာေပၚရန္ variable မ်ားေျပာင္းျခင္း
Edit Html တြင္
<Variable Name= ႏွင့္ စကာ type="font" ျဖစ္ေသာ စာမ်ားကိုရွာပါ.. % ေနာက္တြင္ Zawgyi-one, ထည့္လိုက္ပါ..
Example :
<Variable name="bodyFont" description="Text Font" type="font"
default="normal normal 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font" type="font"
default="normal bold 200% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="descriptionFont" description="Description Font" type="font"
default="normal normal 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font" type="font"
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default="norm
mal bold 100
0% Zawgyi-o
one,'Trebuchet MS',Verda
ana,Arial,San
ns-serif">
<Variable name="postTittleFont" desccription="Posst Title Font"" type="font""
default="norm
mal bold 135
5% Zawgyi-o
one,'Trebuchet MS',Verda
ana,Arial,San
ns-serif">
Aကုန္လံုးထည္
ညလိ
့ ု႕ျပီးပါက Sa
ave လုပ္လိုက္
ကပ
္ ါ…(ေစတန္ေဂါ႔၏ Making
g Blog လမ္းညႊန္မွ)

3.4. Pick New
w Template
ဒါ
ဒါကေတာ႔
ကိယ္
ုယ႔ဘေလာ႔ဂ္ ပံ
ပုစံကို မႏွစ္သ
သက္ေတာ႔တ႔အ
ဲ ခါ Blogger ကေပးထားတဲ႔ အသင္႔သံုး Template ေတ
တြကို အစကေ
ေန
ျပ ေရြးခ်ယ္ဖပဲ
ျပန္
ပ
ို႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုမွ်ေလာက္ဆိ
ဆုလ
ိ ွ်င္ ဘေလာာ႔ဂ္တစ္ခုကို လြယ္လြယ္ကူကူ နားလည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ လု
လပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆမိပါသ
သည္။

ေနာက္ဆက္တြ
တြ~
ဲ

ျမန္မာစာာရိုက္စနစ္
ျမ

အ တာနက္ေပၚတြ
အင္
ပ င္ ဘေလ
လာ႔ဂါ ၉၉ရာခ
ခိုင္ႏႈန္းက ေဇ
ဇာ္ဂ်ီေဖာင္႔ႏွင္႔ ေဇာ္ဂ်ီကီးဘု
ဘတ္ကို အသံ
သံုးျပဳၾကပါသည္
ည္။ ေဇာ္ဂ်ီသည္
ည
ဝ ေပၚတြင္ စာရိ
ဝဘ္
စ ုက္ကူးရာတ
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င
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•

ေနာက္ဆံုးထုတ္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင္႔ကို သြင္းယူျခင္း

•

Computer Setting ျပဳျပင္ျခင္း

•

Browser Setting ျပဳျပင္ျခင္း

ေဇာ္ဂ်ီ ကီးဘုတ္ႏွင္႔ ေဖာင္႔ကို ဒီေနရာမွာ ရယူပါ။
http://www.fileden.com/files/2006/7/23/141322/Softwares/Zawgyi_Keyboard_L.rar
ယခု Font System မွာ Windows Vista တြင္ပါ စမ္းသပ္ထားၿပီး လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Internet Browser Setting ကိုျပဳျပင္ျခင္း
ျမန္မာဘေလာ႔ဂ္မ်ားႏွင္႔ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင္႔ကို လြယ္ကူ ေကာင္းမြန္စြာ ျမင္ႏိုင္ရန္ Browser Setting ကို ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာဘေလာ႔ဂ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဖတ္ရႈရန္ႏွင္႔ ေရးသားရန္ကို မီးလွ်ံေျမေခြး Firefox Browser ကို သံုးစြဲရန္
အႀကံျပဳလိုပါသည္။

Firefox Browser ကိုဖြင္႔ပါ
Tool>Option>Content ကိုေရြးခ်ယ္ပါ

Defaut Font ကို Zawgyi-One ဟု ေရြးခ်ယ္ပါ။
ထို႔ေနာက္ ေဘးမွ Advanced ကိုသြားပါ။
http://nyilynnseck.blogspot.com

ၿပီးလွ်င္ အထက္ပါကဲ႔သို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

အပိုင္းတစ္ ဘေလာ႔ဂ္အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း

ၿပီးပါၿပီ
ညီလင္းဆက္
http://nyilynnseck.blogspot.com

မွတ္ခ်က္
မည္သူမဆို အခမဲ႔ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူႏိုင္သည္။ အခမဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္သည္။ အခမဲ႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ အခမဲ႔ မွီျငမ္း ကိုးကားႏိုင္သည္။
အခမဲ႔ ျဖည္႔စြက္ႏိုင္သည္။ အမွားမ်ားရွိခဲ႔လွ်င္ ေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ေပးရန္လည္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ဘေလာ႔ဂ္ အေၾကာင္း
လံုးမမတတ္ကၽြမ္းသူ တစ္ေယာက္အတြက္ ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု လြယ္လြယ္ကူကူ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင္႔ ျမန္မာဘေလာ႔ဂါမ်ား တိုးပြားလာေအာင္ ကူညီၾကေစလိုပါသည္။ ဘေလာ႔ဂ္တစ္ခု
ဖန္တီးၿပီးသြားသည္႔အခါ

http://myanmarblogdirectory.blogspot.com

တြင္သင္႔ဘေလာ႔ဂ္ကို

ထည္႔သြင္းျခင္းျဖင္႔

ျမန္မာဘေလာ႔ဂ္ လမ္းညႊန္ ကိုလည္း ကူညီႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ပူးတြဲေလ႔လာရန္
ေစတန္ေဂါ႔၏ Making Blog အီးဘြခ္ (အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္မည္)
http://www.mediafire.com/?4ynnm4nnjtm
http://saturngod.blogspot.com/2007/06/making-blog.html
http://nyilynnseck.blogspot.com

